МОТИВИ
към проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на
град Сливен, съгласно изискванията на чл.28, ал. 1. от ЗНА, при спазване на изискванията на чл.
28, ал. 2 от ЗНА
1. Причини, налагащи приемането на новата наредба:
Към настоящия момент на територията на Община Сливен действа Наредбата за устройство
и управлението на гробищните паркове и обредни зали на територията на град Сливен и общината,
приета с Решение № 115 от 29 юни 2000 г., изменено с Решение № 173 от 04 август 2000 г., която
е неприложима, съгласно действащото законодателство. С оглед предписанията в Наредба № 2 от
21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ. бр. 36 от 10.05.2011 г.) е
необходимо да се рагламентират основните изисквания за управлението, реда и дейността на
гробищните паркове на територията на гр. Сливен, ползването и поддържането на гробните места,
както и свързаните с тези дейности услуги. Приемането на Наредба за гробищните паркове и
погребално-обредната дейност на територията на град Сливен ще улесни управлението на
Гробищните паркове, които към настоящия момент са с обща площ от 532,250 дка, разпределени
както следва:
- ПИ 67338.609.2 с площ 199,985 дка /Ново гробище/
- ПИ 67338.76.24 с площ 142,378 дка /Ново гробище/
- ПИ 67338.76.22 с площ 0,534 дка /Ново гробище/
- ПИ 67338.76.23 с площ 52,440 дка /Ново гробище/
- ПИ 67338.565.209 с площ 25,234 дка /Клуцохорско гробище/
- ПИ 67338.527.193 с площ 94,620 дка /Новоселско гробище/
- ПИ 67338.701.450 с площ 17,059 дка /Речица/
Чрез регламентиране на изискванията за управление в гробищния парк, както и ежедневното
актуализиране на информационния масив ще доведат до изясняване статута на конкретните
гробните места. Ще се регламентира възможността да бъдат предоставени за повторно погребване
гробни места, които са непотърсени, необлагородени, запустяли, за които никой не полага грижи и
остават неплатени повече от необходимия санитарен минимум, или за по-дълъг период (когато не
е платена такса за вечни времена), съгласно определената такса за времето на ползване според
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен. Последното е необходимо, за да се
ограничи непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и правените в тази
връзка разходи. Чрез приемане на Наредбата ще се регламентират реда и начина за гробоползване
след изтичане на санитарния период; за благоустрояването на гробните места и от кои лица може
да се извършва. Наредбата урежда управлението, вътрешния ред в Гробищните паркове и
обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и свързаните с тях услуги,
ползването и благоустрояването на гробните места на територията на град Сливен.
С приемането на наредбата ще се гарантира опазване на инфраструктурата, като се предвидят
задължения по отношение на извършващите ограждане да възстановяват за своя сметка
нанесените щети по алеите и по съседните гробове; ще се преустанови преминаването на МПС и
каруци, без връзка с Гробищния парк, които разбиват алеите, ползват неправомерно вода, косят
трева и нарушават реда в гробищния парк.
Наредбата предвижда, дейностите за управление и контрол за ползване на гробищните
паркове да се възложат на общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“.
Общинското предприятие ще извършва следните дейности, които ще допринесат за по-добра
организация и по-добро обслужване на жителите на град Сливен, при ползване на услуги свързани
с траурните обредни ритуали: Определяне на ден, час и място за извършване на погребения,

поддържане на регистър на покойници по гробищни паркове, парцели, гробни места, урнови
гробове, урнови ниши; Изкопаване и оформяне на гробно място, изваждане и обеззаразяване на
кости, полагане на ковчег, заравяне на гроб; Осъществяване на траурни услуги, включени в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен и обслужване на гражданите по повод на
погребения, ексхумации, събиране и преместване на тленни останки и всякаква друга дейност,
пряко отнасяща се до покойниците и техните тленни останки; Организиране и контролиране на
обществения ред и пропускателния режим в гробищните паркове; Осъществяване на контрол
върху спазването на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на
територията на град Сливен.
Гореизложеното обуславя необходимостта от отмяна на действащата до сега наредба и
приемане на нова в съответствие с действащата Наредба № 2 / 10.05.2011г. на Министерството на
здравеопазването.
2. Цели които се поставят:
Целта на приемане на нова Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност
на територията на град Сливен, е да бъдат разписани и прецизирани правилата и изискванията за
дейността на гробищните паркове и обредната дейност на територията на град Сливен. Да бъде
определен реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и опазване на
обществения ред в гробищните паркове, установяване на нарушенията от гражданите и
юридическите лица и наказване на нарушителите. Целесъобразно и законосъобразно управление
на гробищните паркове и на гробните места. Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите
свързани с гробищните паркове. Организиране, прозрачност и достъпност на услугите;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Прилагането на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на
територията на град Сливен не е свързано с изразходване на допълнителни средства от бюджета на
общината.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати от приемането на Наредбата, са създаване на по-добри условия и по
добра организация на дейностите свързани с управлението на гробищните паркове, както и в
предоставяне на услугите свързани с дейността. В резултат от приемането и прилагането на
разпоредбите на наредбата се очаква целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните
паркове и на гробните места.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредбата е в съответствие с действащото национално законодателство, не
противоречи на актове от по-висока степен.

